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ABSTRAK 

Masron Hasudungan Sianturi, NIM 1132171011. Pengaruh Kegiatan Pos 

Pelayanan Terpadu Terhadap Kesehatan Ibu dan Anak Di Desa Nagurguran 

Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan. Skripsi. 

Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Medan, 2017. 

 Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya 

masyarakat yang di kelola oleh, untuk dan bersama masyrakat, Pembangunan 

kesehatan diarahkan untuk terciptanya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup 

sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang 

optimal. Masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Posyandu tidak berfungsi lagi 

sejak adanya krisis ekonomi, 2. Kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya 

mengikuti posyandu, 3. Program KB yang belum terlaksana secara maksimal, 4. 

Angka kematian bayi dan ibu yang masih tinggi, 5. Sarana posyandu yang belum 

lengkap. Tujuan penelitian Untuk Mengetahui Pengaruh Kegiatan Posyandu 

Terhadap Pembagunan Kesehatan  Kesehatan Ibu Dan Anak di Desa Nagurguran

 Metode yang digunakan adalah jenis penelitiaan deskriptif kuantitatif. 

Populasi penelitian adalah seluruh ibu yang membawa anaknya ke posyandu desa 

Nagurgura, ibu hamil, dan pasangan usia subur yang datang dalam kegiatan 

posyandu di dasa Nagurguran Kecamaan Sijamapolang Kabupaten Humbang 

Hasundutan sebanyak 38 orang, jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 

seluruh ibu yang membawa anaknya ke kegiatan posyandu desa Nagurguran 

kecamatan Sijamapolan Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 38 orang. 

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan angket atau 

kuesioner. Analisis data dilakukan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan 

menggunakan analisis  regerasi linier sederhana terhadap  jawaban responden. 

Data yang berhasil dikumpulkan diolah dengan menggunakan regresi. 

Hasil Penelitian menunjukan adanya pengaruh Kegiatan Posyandu 

Terhadap Kesehatan Anak dan Ibu di Desa Nagurguran Kecamatan Sijamapolang 

Kabupaten Humbang Hasundutan, dilihat dari hasil perhitungan dengan 

menggunakan korelasi diperoleh kefisien korelasi rxy = 0,783 dan mengunakan 

regresi linier sederhana diperoleh persamaan regresi sebesar  ̃=  8,97 + 0,88x hal 

ini memiliki arti bahwa kegiatan posyandu berpergaruh terhadap kesehatan ibu 

dan anak di desa Nagurguran Kecamatan Sijapolang Kabupaten Humbang 

Hasundutan, hal ini dibuktikan dengan uji t antara variabel x terhadap y adalah 

signifikan dengan harga thitung 3,028 lebih besar dari ttabel sebesar 0,320. Dengan 

hal ini berarti terdapat pengaruh kegiatan posyandu terhadap kesehatan ibu dan 

anak di desa Nagurguran Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang 

Hasundutan. 
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